
 
 

זוגות בלבד   –חוויות כלולות במחיר למזמינים חדרי בוטיק/סוויטות  .1

 )בהתאם למספר לילות(

 )בתיאום מראש( -עיסוי זוגי 

 

 בחדר המלון המבוצע על ידי מטפל/ת מוסמך ומיומן .דקות  25עיסוי זוגי 
  ולציין מספר הזמנה כפי שניתן במרכז ההזמנות תאריך ושעה רצויים לתיאוםלחוץ כאן לתיאום יש ל

 

 בתיאום מראש()–רכיבה זוגית 

 
הדיונות ובריכות הדגים, לצד מפרצי חוף דור ואיים מרהיבים. ם לאורך חוף הי על סוסים רכיבה

 ,רכיבה על סוסים בחוף היפה ביותר בארץה

 .ועוד ציפורים נודדות,רכיבה לצד נופים פראיים של איים 

רכיבה בליווי ההסוסים שקטים ומאולפים, , אימים לכל אחד אין צורך בניסיוןמת סוסיםהטיולי 

 .מדריכים מנוסים ומיומנים

 .קילו לרוכב. אסורה הרכיבה לנשים בהריון 95עד ו, 6 מגיל

 .בבוקר ועד שקיעה 9-מ

 לתיאום יש ללחוץ כאן ולציין מספר הזמנה כפי שניתן במרכז ההזמנות תאריך ושעה רצויים לתיאום

 
 

 )בתיאום מראש( ברנץ'כולל ארוחת במקורה סיור בחווה אורגנית בית הבד 

 
בליבו של הר געש קדום סמוך למושב כרם מהר"ל, בעמק קסום הנחבא מן העין, בין חורש טבעי 

מהחוויה חוות מקורה. בבית הבד של מקורה תוכלו תוכלו להינות  -לבוסתנים מתקיים גן עדן אורגני

הכפרית של הכרמל, להתפנק בחגיגה של טעמים וריחות עם ארוחת בוקר או קפה ומאפה, לשבת 

ולהירגע בנוף המיוחד של המקום ולרכוש את מגוון תוצרי החווה האורגניים וכן מוצרים איכותיים רבים 

  נוספים כגון דבש, גבינות עזים, מוצרי מעדנייה, קוסמטיקה טבעית ועוד.

  קרים תוכלו להכיר את תהליך הפקת שמן הזית ולטעום את שמן הזית והזיתים.במרכז המב

קיש  אורחי המלון יוכלו ליהנות מברנץ' + סיור עצמאי בבית הבד ובוסתן תם כולל טעימות שמן זית ,

 פיצה סלט ירוק , לבנה עם שמן זית וזעתר וזיתים של מקורה./

 

 צויים לתיאוםלתיאום יש ללחוץ כאן ולציין מספר הזמנה כפי שניתן במרכז ההזמנות תאריך ושעה ר
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 בתיאום מראש()–יוגה זוגית 

 
שיעור יוגה באורך שעה ורבע בקבוצות קטנות/זוגות. עבודה פרטנית ואישית בהדרכת מורה 

זוגות  5השיעור אינו פרטי וניתן לשלב במקביל עד  ליוגה, מותאם לרמת המתרגלים באופן מדויק

  )השיעור אינו מותנה במספר משתתפים אך איננו פרטי(

 לתיאום יש ללחוץ כאן ולציין מספר הזמנה כפי שניתן במרכז ההזמנות תאריך ושעה רצויים לתיאום

 
 

 )בתיאום מראש( –יקב בת שלמה 
המפגש שלנו מתחיל בסיור קצר במושבה המקורית בת שלמה )שביל המייסדים עד למצפה 

 הכרמים(.
תלוי מזג האוויר המקום  -דקות )ניתן לקצר או להאריך במידת הצורך(. 15-משך הסיור הינו כ

מאוד פסטורלי, אנחנו מספרים על ההסטוריה של המקום, משפחת רוטשילד והבית שלנו, 
מגיעים ממש עד למצפה הכרמים, נוף מדהים ומקום מושלם לתמונה. מהמצפה ניתן לראות את 

 נית, שם גדלים כל הירקות, הפירות והעשבים בהם אנחנו משתמשים.הכרמים והחווה האורג
לאחר הסיור נתחיל בטעימות היין בחדר הטעימות החדש, הסמוך לבתי המגורים ההיסטוריים 

 המשוחזרים שלנו.
 הטעימות מלוות על ידי היינן או הסומליה שלנו, באווירה אינטימית ונעימה.

 לתיאום יש ללחוץ כאן ולציין מספר הזמנה כפי שניתן במרכז ההזמנות תאריך ושעה רצויים לתיאום
 
 

חוויה כלולה במחיר למזמינים חדרי סטנדרט )בהתאם למספר הלנים  .2

 והלילות ( לזוגות ומשפחות )כולל חנוכה (

 

)בהזמנה טלפונית ד -בימים א למזמינים חדרי סטנדרט בלבד –שדרוג לחדרי הבוטיק ללא עלות 

 בלבד(

 
 יש לציין זאת בעת ההזמנה -אופן מימוש החוויה 

 
 

 ()בתיאום מראש 17:00-09:00ה בין השעות -בימי א כניסה למוזיאון המזגגה

 
מוזיאון המזגגה שוכן במבנה אבן דו קומתי מרשים, בלב קיבוץ נחשולים שבחוף הכרמל. את בניית 

כבית חרושת לבקבוקי זכוכית עבור היקבים  1891המזגגה יזם הברון אדמונד דה רוטשילד בשנת 

יעקב. כמנהל המפעל מונה מאיר דיזנגוף, לימים ראש העיר הראשון של תל  ןוזיכרובראשון לציון 

החלו חברי קיבוץ  1980אביב. בשל קשיים רבים נסגר בית החרושת למעשה הזכוכית וננטש. בשנת 

בד בבד עם חפירות ארכיאולוגיות בתל דור ובמפרצים הסמוכים  נחשולים לשקם את המבנה,

תצוגה. עם השנים הפכה המזגגה למוזיאון קסום ובלתי שגרתי  שהשתמשו במבנה לסדנאות ולחדרי

 .בו מוצגים ממצאים מרהיבים, לצד תערוכות מתחלפות של אומני זכוכית מהארץ ומהעולם

 וםלתיאום יש ללחוץ כאן ולציין מספר הזמנה כפי שניתן במרכז ההזמנות תאריך ושעה רצויים לתיא
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 )בתיאום מראש( 16:30מתקיים בימי רביעי בשעה  – בית הפסיפססיור ל

 
 בית הפסיפס בנחשולים

שבעקבות משבר אישי גילתה את האמנות ז"ל בית הפסיפס מספר את סיפורה של לילי הירשברג 

 הנפלאה והפכה תוך שנים ספורות לאמנית מנחת סדנאות ומורה נערצת בחוף הכרמל

הפסיפס משלב את סיפור הגעתה של לילי לנחשולים כילדה וממחיש את כוחה של הביקור בבית 

 האמנות ככלי לריפוי והעצמה

 לתיאום יש ללחוץ כאן ולציין מספר הזמנה כפי שניתן במרכז ההזמנות תאריך ושעה רצויים לתיאום

 

 )בתיאום מראש( 16:30 מתקיים בימי שלישי בשעה סיור תל דור

 
אתר ייחודי בחוף עם נוף עוצר נשימה ובו טבע ומורשת, ים ויבשה, עבר עשיר והווה. בסיור בתל דור, 

עיר הנמל העתיקה, נתוודע למגוון נושאים מעניינים: לים, לאדם שבוחר לחיות בקרבתו, לחשיבות של 

והחופית שלנו. ברגל אחת בעבר שימור העבר והמורשת ולמשימת השמירה על הסביבה הימית 

ואחת בהווה נצעד לאורך חוף מפורץ יפהפה, נעלה על רכס הכורכר, נגלה את ההיסטוריה המרתקת 

 .ספינות טבועות, ונכיר את עושר השמורה הימית היום 20של עיר הנמל דור, שבה נמצאו יותר מ־

 הסיור אורך כשעה וחצי 

 לתיאום יש ללחוץ כאן ולציין מספר הזמנה כפי שניתן במרכז ההזמנות תאריך ושעה רצויים לתיאום

 

במהלך חג החנוכה בלבד )בתיאום –( עששיות בעין הוד )כולל כניסה למוזיאון ינקו דדה סיור 

 מראש(

 

 ובתי האמנים בעין הוד הסמטאותטיול עששיות קסום בין 

 לתיאום יש ללחוץ כאן ולציין מספר הזמנה כפי שניתן במרכז ההזמנות תאריך ושעה רצויים לתיאום
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 סיור ליקוט בחוות מקורה 

 מה אפשר לאכול מהצומח לנו מתחת לאף –בואו לגלות יחד עם ילדיכם/ן 

 ונגלה יחד מה מציע לנו הטבע. בחג החנוכה נצא לסייר סמוך לחוות מקורה,

בתום הליקוט נכין יחד פיתות מקמח מלא ומחמצת על סאג', אותן נטבול בשמן זית האורגני הנהדר, 

 של בית הבד המקומי ובתיבול של זעתר

בליבו של הר געש קדום סמוך למושב כרם מהר"ל, בעמק קסום הנחבא מן העין, בין  :על בית הבד

מתקיים גן עדן אורגני ובו גדלים מזה אלפי שנים מטעי הזיתים של חוות חורש טבעי לבוסתנים 

 .מקורה

שנה מתוך הרצון לעבד באופן עצמאי את הזיתים האורגניים שלנו,  30 –את בית הבד הקמנו לפני כ 

  .בתנאים האופטימליים לייצור שמן זית איכותי ומוקפד

השומרת על איכות השמן ותכונותיו  בית הבד מפיק שמן מזיתי החווה בלבד, בשיטה חדשנית

  .הבריאותיות. השמן מופק בכבישה קרה, ללא החדרת מים לתהליך וללא חימום

 לתיאום יש ללחוץ כאן ולציין מספר הזמנה כפי שניתן במרכז ההזמנות תאריך ושעה רצויים לתיאום

 

 

 

 

 

 

 

 תנאים והגבלות למבצע:

 בלבד תיאום  החוויה הינו מול המלון  -

 תקפות ואינן רביעיבימים ראשון עד  24.02.2022ועד  14.11.2021מ בתוקף החל  כלל החוויות-

 בסופי שבוע .  

 בד ואינה ניתנת להעברה להחוויה הינה לאורחי המלון ב-

 אחר במועדהחוויה הינה למימוש חד פעמי בעת השהייה במלון ואינה ניתנת למימוש -

 התמונות להמחשה בלבד -

  השירות והשירותים הניתנים בבתי העסק המלון אינו אחראי על -

 מלון חוף נחשולים רשאי לסיים את ההטבה בכל עת -

 ט.ל.ח-
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